BASES DO CONCURSO DE ENSAIOS EM COMEMORAÇÃO AO
65º ANIVERSÁRIO DA FLACSO:
novos olhares para o desenvolvimento
da América Latina e Caribe
1. A região necessita de novos olhares
Os anos 2020 e 2021 marcaram um ponto de inflexão no mundo e ocorreu em um momento nos
quais os problemas sociais, políticos e econômicos, apresentados nas últimas décadas, tornaramse mais latentes e globais. A região latino-americana e caribenha, que já havia enfrentado um
cenário adverso nos anos anteriores, viveu o período 2020-2021 marcado pela pandemia, pelo
aumento da pobreza e um declínio econômico. Paralelamente a essa conjuntura, as sociedades
seguiram se mobilizando exigindo uma renovação política; as comunidades historicamente
discriminadas demandavam com mais força serem ouvidas; as novas tecnologias continuavam
avançando a passos largos e o planeta persistia, demonstrando que as mudanças climáticas
passaram de uma previsão para uma realidade.
Este momento histórico chama a repensar as políticas públicas, a perspectiva dos setores
econômicos, as visões políticas, o comportamento das sociedades e o papel da academia. Para
encontrar uma solução para os problemas da região neste novo contexto, é necessário não só
deixar de olhar para as respostas do passado, mas é preciso repensar os olhares que nos levam a
compreender os problemas. Embora a desigualdade, a pobreza, a discriminação e a instabilidade
econômica e política continuem sendo grandes problemas na região, suas realidades são muito
diferentes hoje do que eram há uma década.
A Faculdade Latino-americana de Ciências Sociais (FLACSO), organismo internacional criado no ano
de 1957, dedica-se, desde a sua fundação, à tarefa de pesquisar, redefinir e formar líderes capazes
de enfrentar os principais problemas sociais da América Latina e do Caribe. A FLACSO, através de
seus 18 Estados Membros e 13 Unidades Acadêmicas na região, tem realizado atividades,
desenvolvido pesquisas e programas de pós-graduação com os quais busca contribuir para a
formação de novos conhecimentos que impactem positivamente a região.
Desde o seu início, a FLACSO foi concebida como um espaço regional autônomo de produção de
novos conhecimentos; como ponto de encontro, diálogo e cooperação entre a academia e o
mundo das políticas públicas e como um espaço privilegiado para contribuição à integração e o
desenvolvimento latino-americano e caribenho.
Por ocasião da comemoração do 65º aniversário da FLACSO, o Sistema FLACSO faz esta
convocatória para o seu concurso de ensaios, com o objetivo de promover um espaço para que as
pessoas da região possam gerar alguns dos novos olhares que permitam promover o debate e a
produção de conhecimentos nas Ciências Sociais neste contexto regional. A atividade busca a
participação de pessoas que atuam no campo acadêmico na América Latina e no Caribe, que
possam contribuir com uma visão inovadora dos problemas que a região enfrenta e formular
soluções eficazes que tenham um impacto positivo na sociedade.

O Sistema FLACSO organizará uma publicação digital com os três ensaios vencedores e sete
menções honrosas, que contribuirá ao debate e à produção de conhecimento para o
desenvolvimento da América Latina e do Caribe em um novo cenário mundial.

2. Sobre a convocatória
2.1. Requisitos para participação
Podem participar do concurso pessoas maiores de 23 anos, nascidas em qualquer país da América
Latina e do Caribe. Os candidatos podem participar individualmente ou em coautoria com um
único trabalho, o qual deve ser inédito, original e não ter sido publicado em parte ou totalmente.

2.2. Prazo de inscrição
As inscrições para a convocatória de ensaios serão abertas no dia 25 de agosto de 2021 e se
encerrarão às 23h59, horário de Costa Rica, do dia 30 de novembro de 2021. Portanto, a partir
desse momento, nenhum outro ensaio será aceito. Somente em caso de prorrogação da
convocatória, o que será informado com antecedência. A premiação dos ensaios vencedores será
em setembro de 2022.

2.3. Procedimento de inscrição
Para participar do concurso, os interessados devem preencher um formulário com seus dados
pessoais e aceitar as condições do concurso. No formulário deverão anexar o ensaio em formato
Word com o nome do autor principal. Será aceito apenas um ensaio por participante. Este
formulário pode ser encontrado no site da Secretaria-Geral: www.flacso.org.

3. Sobre o ensaio
3.1. Eixos temáticos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Novas desigualdades sociais, de direitos e de acessos.
Desafios e oportunidades para a economia circular.
Cooperação e relações internacionais na era digital.
Emprego e novas tecnologias.
Governança e democracia em um ambiente de descontentamento social.
Saúde coletiva como bem público.
Educação como agente de inovação.
Desenvolvimento territorial a partir de uma perspectiva tecnológica.
Redefinição de paz para além da ausência de guerra.
Política social e envelhecimento da população.
Diversidade, interseccionalidades e liderança colaborativa.
Gestão de risco para enfrentar incertezas.
Resiliência para enfrentar as mudanças climáticas.
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•
•

Novas migrações, refugiados ambientais e nômades digitais.
Novas perspectivas e aprendizagens a partir da história latino-americana e caribenha.

Pontos extras: Menção de Gênero, Mudanças Climáticas, Tecnologias em Ciências Sociais e
Metodologias Inovadoras.

3.2. Estrutura
O ensaio deve incluir apenas as seguintes seções:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cabeçalho (título, nome do autor, país de nascimento, eixo temático que será abordado);
Resumo (máximo de 300 palavras, com cinco palavras-chave);
Introdução;
Enfoque teórico;
Metodologia;
Resultados;
Conclusões e recomendações;
Referências.

3.3. Formato
O ensaio deve ser inédito e redigido em espanhol ou português, em formato Word, com fonte
Arial corpo 11 e espaçamento simples, com mínimo de 3.000 palavras e máximo de 5.000 palavras.
A configuração do tamanho da página deve ser o tamanho Carta (medidas de 21.59 cm x 27.94
cm). O texto deve ser justificado, com número de página e margens de 2,54 cm em todos os lados.
As referências bibliográficas devem estar no formato APA 2021 (Sétima Edição), espaço simples e
recuo francês. O número da página deve estar no canto superior direito.
Formato dos títulos, tabelas e figuras:
•
•

•

Título nível 1 (Título do ensaio) [centralizado, em negrito, tamanho 12, Arial];
Título nível 2 (Título das seções estabelecidas) [alinhado à esquerda, em negrito,
tamanho 11, Arial];
Títulos nível 3 [alinhado à esquerda, em negrito itálico, tamanho 10, Arial];
Títulos nível 4 [alinhado à esquerda recuado 1,27 cm, em negrito, tamanho 10, Arial];
Títulos nível 5 [alinhado à esquerda recuado 1,27 cm, em negrito itálico, tamanho 10,
Arial];
Títulos do Resumo, Referências, Apêndices, Tabelas e Figuras devem estar centralizados;

•
•

Tabela 1: Título [título na linha abaixo, em itálico, tamanho 11, Arial, espaçamento duplo];
Figura 2: Título [título na linha abaixo, em itálico, tamanho 11, Arial, espaçamento duplo].

•
•
•
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4. Avaliação e premiação
Um júri composto por pessoal acadêmico do Sistema FLACSO selecionará os três primeiros lugares
e as sete menções honrosas. Os ensaios serão avaliados primeiramente de acordo com o
cumprimento da quantidade de páginas, estrutura e formato solicitados. Em seguida, será
avaliado quanto à clareza na redação (grafia), precisão na ordem das ideias, argumentação,
respaldo teórico e/ou científico, contribuição para o tema e originalidade.
Além da publicação dos ensaios, os três vencedores receberão um prêmio financeiro:
Primeiro lugar: USD 3.000,00; Segundo lugar: USD 2.000,00; Terceiro lugar: USD 1.000,00.
As menções honrosas não terão premiação financeira, mas serão incluídas na publicação acima
descrita.
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